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Vážení přátelé,  
Přicházíme za vámi s šestým vydáním bulletinu. Najdete zde informace o aktuálním dění ohledně MAP 
vzdělávání v ORP Konice.  
 

1. VZDĚLÁVACÍ AKCE 
V měsíci lednu proběhl seminář Matematika v proměnách věků (Historie matematiky pomáhá učiteli 
matematiky). Seminář se uskutečnil na zámku v Konici a jeho lektorem byl RNDr. Dag Hrubý.  
 
24. 2. 2017 byl uskutečněn workshop Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, který 
byl lektorován PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, PhD.  
Oba semináře byly účastníky ohodnoceny velmi kladně.  
 
Aktuálně připravujeme seminář s názvem Rozvoj čtenářské gramotnosti v současné základní škole. 
Seminář je plánovaný na 23. 3. 2017 v době 13-15 hod. v Náměšti na Hané. Na tento seminář již ředitelé 
škol obdrželi pozvánky prostřednictvím emailové korespondence a je možné se na něj stále přihlašovat a 
to do 17. 3. 2017. 
 

2. SOUTĚŽ PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY MŠ A ZŠ V ORP KONICE 
 
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice v měsíci březnu vyhlásil tvořivé soutěže pro třídní kolektivy 
MŠ a ZŠ v ORP Konice. O těchto soutěžích byli informováni zřizovatelé škol, ředitelé, učitelé i široká 
veřejnost. Dělo se tak prostřednictvím osobních setkání, emailové korespondence, článku v Konickém 
zpravodaji a v neposlední řadě distribucí plakátů do jednotlivých obcí v ORP Konice. Podrobné informace 
k soutěžím můžete nalézt též na web stránkách http://www.regionhana.cz/cs/map-orp-konice/soutez/ 
 
Vyhodnocení soutěží bude probíhat na začátku května. Hodnotitelé budou z řad pedagogů, rodičů, MAS 
Regionu HANÁ z.s. a zřizovatelů škol. Na vítěze čekají hodnotné ceny. 
 

3. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN 
 
V současné době je činnost pracovních skupin v plném proudu. Pracovní skupiny se potkávají dle 
individuální potřeby, minimálně jednou za dva měsíce. Všechny pracovní skupiny se zabývají problémy, 
které vyplynuly z místního šetření a ze vzájemných diskuzí. 

http://www.regionhana.cz/cs/map-orp-konice/soutez/
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Mezi hlavní výstupy pracovních skupin budou patřit zejména návrhy na aktivity škol a aktivity vzájemné 
spolupráce, které budou podkladem pro tvorbu Akčního plánu.  
Dalšími výstupy pracovních skupin jsou tvorba didaktických materiálů, brožur, vzájemné hospitace, návrhy  
na vzdělávací akce, workshopy, exkurze, autorská čtení atd. 
 

4. AKTUALIZACE ANALYTICKÉ ČÁSTI A STRATEGICKÉHO RÁMCE 
 
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice nyní pracuje na aktualizaci Analytické části MAP vzdělávání 
v ORP Konice. K jejímu prvnímu schválení Řídícím výborem došlo dne 29. 7. 2016 v Konici. Aktualizace 
analytické části se bude týkat zejména činnosti spolků a zájmového a neformálního vzdělávání. 
Aktualizovaná verze analytické části bude předložena Řídícímu výboru ke schválení dne 21. 3. 2017 
v Konici. 
 
Dne 21. 3. 2017 bude Řídícímu výboru předložena ke schválení též aktualizovaná verze Strategického 
rámce MAP vzdělávání v ORP Konice, který je přehledem všech investičních záměrů MŠ a ZŠ v ORP Konice. 
V současné době realizační tým ve spolupráci s řediteli a zřizovateli škol tyto investiční záměry zpřesňuje a 
aktualizuje.  
 

5. PŘÍPRAVA AKČNÍHO PLÁNU 
 
Realizační tým v součinnosti s pracovními skupinami připravuje podklady pro tvorbu Akčního plánu. Ten 
bude tvořen souhrnem těchto aktivit: 

1) Aktivity jednotlivých škol – šablony, návrhy jednotlivých škol na zlepšení metod, přístupů a 
organizace práce, DVPP atd. 

2) Aktivity spolupráce – spolupráce mezi jednotlivými školami, mezi školami a poskytovateli 
neformálního nebo zájmového vzdělávání, mezi základními a středními školami apod. 

3) Infrastruktura – souhrn investičních záměrů, které jsou přímo využitelné ve výuce 
 
Předpokládáme, že výše popsané aktivity budou plánované na rok a půl. Poté bude vytvořen nový Akční 
plán. 
 
Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další setkání s vámi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin zpracoval realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice: Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák, 
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová, Bc. Mgr. Jiřina Gallasová 
 
 
V Náměšti na Hané 8. 3. 2017 


